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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. 1314008946/31−3−2014
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος Μου−

σικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθ−
μίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντι−
κείμενο «Ιστορική Μουσικολογία».

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών στην 
συνεδρίαση της 15/1/2014, λαμβάνοντας υπόψη την από 
26/8/2013 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με 
τις διατάξεις:

1) της παρ. 3, 4 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 34 
του Ν. 4115/13) και 10 (όπως προστέθηκε με το άρθ. 34 
του Ν. 4115/2013) του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (195 Α΄) 

2) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/92 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/07 (69 Α΄).

3) του άρθρου 21 του ν. 3549/2007.
4) της παρ. 5α του αρθ. 14 του ν. 1268/82 (87 Α΄), όπως 

αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ. 4 του 
ν. 2517/97 (160 Α΄).

5) της παρ. 1 του αρθ. 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικα−
ταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του ν.2083/1992 

6) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997.
7) της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του 

ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 3282/2004 (208 Α΄) και 

8) του Π.Δ. 85/2013 (124 Α΄) 
9) και του Π.Δ. 134/99 (132Α΄), αποφάσισε την προ−

κήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για την πλήρωση (1) μιας 
θέσεως καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ−

ΛΟΓΙΑΣ
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Μουσικο−
λογία».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
υπό πλήρωση θέσης: «Ως αντικείμενο του κλάδου της 
Ιστορικής Μουσικολογίας ορίζεται η μελέτη του μου−
σικού Έργου, αναφορικά με τα ιστορικά συμφραζόμενα 
κάθε εποχής, η οποία στηρίζεται στη μεθοδολογία της 
ιστορικής Επιστήμης και συνίσταται: (α) στην παλαιο−
γραφία της μουσικής σημειογραφίας, (β) την εξέταση 
των μουσικών μορφών και την κατηγοριοποίηση τους, 
(γ) την ενασχόληση με τους κανόνες της μουσικής Θεω−
ρίας − όπως αυτοί ενσωματώνονται στις συνθέσεις κάθε 
περιόδου, όπως αυτοί ήταν αντιληπτοί και διδάχθηκαν 
από τους θεωρητικούς της Μουσικής, όπως αυτοί εμ−
φανίζονται και εφαρμόζονται στις Τέχνες − και τέλος, 
(δ) την ιστορία των μουσικών οργάνων.»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, 
της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης 
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ'όλη 
τη διάρκεια αυτής.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βαθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
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κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 
ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ

-
Αριθμ. 1314008958/31−3−2014
    Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας 

του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντιατρι−
κή Επαγγελματική Πρακτική».

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Παν/μίου Αθηνών στην 
συνεδρίαση της 22/1/2014, λαμβάνοντας υπόψη την από 
5/7/2011 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με τις 
διατάξεις:

1) της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν.4009/2011 (195 Α΄) 
και του αρθ. 48 του Ν. 4115/2013 όπως αντικατέστησε 
την παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012.

2) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/92 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/07 (69 Α΄).

3) του άρθρου 21 του ν. 3549/2007.
4) της παρ. 5α του αρθ. 14 του ν. 1268/82 (87 Α΄), όπως 

αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ. 4 του 
ν. 2517/97 (160 Α΄).

5) της παρ. 1 του αρθ. 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικα−
ταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του ν.2083/1992

6) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997.
7) της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του 

ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 3282/2004 (208 Α΄) και

8) του Π.Δ. 85/2013 (124Α΄)
9) και του Π.Δ 134/99 (132 Α΄), αποφάσισε την προ−

κήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για την πλήρωση (1) μιας 
θέσεως καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ: ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥ−

ΤΙΚΗΣ
− Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό 

αντικείμενο «Οδοντιατρική Επαγγελματική Πρακτική».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 

υπό πλήρωση θέσης:
Το γνωστικό αντικείμενο «Οδοντιατρική Επαγγελ−

ματική Πρακτική» περιλαμβάνει τα νομικά − διοικητικά, 
δεοντολογικά, λειτουργικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά 
θέματα καθώς και θέματα συνεχούς επιμόρφωσης, τα 
οποία ως σύνολο είναι αναγκαία και απαραίτητα για 
τη σωστή, δια βίου άσκηση του οδοντιατρικού επαγ−
γέλματος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. 

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, 
της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης 
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη 
τη διάρκεια αυτής.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βαθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
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Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 
ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ

-
Αριθμ. 1314010391/23−4−2014
    Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρι−

κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμί−
δα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικεί−
μενο «Παθολογία − Γαστρεντερολογία».

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής της Σχο−
λής Επιστημών Υγείας του Παν/μίου Αθηνών στην συ−
νεδρίαση της 9−4−2014, λαμβάνοντας υπόψη την από 
4−4−2014 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με 
τις διατάξεις:

1) των παρ. 3, 4 (όπως αντικαταστάθηκε από το αρθ.34 
του Ν.4115/2013) και 10 (όπως προστέθηκε με το αρθ. 34 
του Ν. 4115/2013) του αρθ. 77 του ν.4009/2011 (195 Α΄).

2) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/92 (159 Α) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 23 του ν. 3549/07 (69 Α΄).

3) του άρθρου 21 του ν. 3549/2007.
4) της παρ. 5α του αρθ. 14 του ν. 1268/82 (87 Α), όπως 

αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ. 4 του 
ν. 2517/97 (160 Α).

5) της παρ. 1 του αρθ. 14 του ν. 1268/1982, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του 
ν. 2083/1992.

6) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997.
7) της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του 

ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 3282/2004 (208 Α) και

8) του Π.Δ. 85/2013 (124 Α)
9) και του Π.Δ.134/99 (132 Α)
10) και της Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 κοινή 

υπουργική απόφαση (2619/Β), αποφάσισε την προκήρυ−
ξη (ανοιχτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης 
καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Σ. 4/4/14)
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία − Γα−
στρεντερολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, 
της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης 
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη 
τη διάρκεια αυτής.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βαθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο 
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστο−
ποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται 
η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 
ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ
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    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 23885
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του επίκου−
ρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιγραφι−
κή Ανατομική».

   Η ΓΣΕΣ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
στη συνεδρίαση της αριθμ. 10/6−3−2014, λαμβάνοντας 
υπόψη την από 3−1−2014 αίτηση εξέλιξης λέκτορα με 
θητεία και σύμφωνα με τις διατάξεις :

1) των παρ. 3 και 5β του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 
(195 Α΄),

2) της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 
18 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄)

3) της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου 
77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄)

4) της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (195 Α΄)
5) των άρθρων 21 και 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄)
6) της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄)
7) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 

Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του 
άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),

8) του ΠΔ 134/1999 (132 Α΄) και
9) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ. Φ.122.1/350/141732/

Β2/9−12−2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό στις 20−12−2011) 
και Φ.122.1/58/22996/Β2/05−03−2012 του Υπουργείου Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποφάσισε 
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟ−

ΜΙΚΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιγραφική Ανα−
τομική».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η Περιγραφική Ανατομική αποτελεί τον ακρογωνιαίο 

λίθο της Ιατρικής Επιστήμης, αφού το αντικείμενο της 
είναι το ανθρώπινο σώμα. Ασχολείται με την περιγρα−
φή της μορφολογίας και της δομής των ανατομικών 
στοιχείων και οργάνων του ανθρώπινου σώματος αλλά 
και με τις ανατομικές παραλλαγές των δομών και των 
οργάνων που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν μεγάλο 
κλινικό ενδιαφέρον και αποτελούν πεδίο ερευνητικού 
ενδιαφέροντος, αφού μπορεί να συνυπάρχουν με ορι−
σμένες παθήσεις ή να προδιαθέτουν σε αυτές.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος Ιατρικής την υποψηφιότητά τους 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημο−
σίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ 
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρή−
σεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, 
καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο 

της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα 
πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής 
απόφασης εκλογής.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται 

σε επτά (7) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο 
αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυ−
πη μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του 
Τμήματος Ιατρικής στη διάθεση όλων των μελών της 
Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών 
του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

• Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτε−
παγγέλτως από την υπηρεσία. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 
ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2014 

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

-
    Αριθμ. 20525
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του επίκου−
ρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολο−
γία − Αιμοσφαιρινοπάθειες».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη−
μών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης, στη συνεδρίαση της αριθμ. 6/17.12.2013 λαμβά−
νοντας υπόψη την από 11.11.2013 αίτηση εξέλιξης λέκτορα 
με θητεία και σύμφωνα με τις διατάξεις :
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1) των παρ. 3, 5β του άρθρου 77 του ν. 4009/2011(195 Α΄),
2) της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ.2 του άρθρου 

18 του ν.4009/2011 (195 Α΄).
3) της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου 

77 του ν.4009/2011 (195 Α΄)
4) της παρ.22α του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (195 Α΄)
5) των άρθρων 21 και 23 του ν.3549/2007 (69 Α΄)
6) της παρ.3 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87 Α΄)
7) της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87 

Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ.3 του 
άρθρου 4 του ν.2517/1997 (160 Α΄),

8) του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄) και
9) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ.Φ. 122.1/350/141732/

Β2/9−12−2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό στις 20−12−2011) 
και Φ.122.1/58/22996/Β2/5−3−2012 του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποφάσισε την 
προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας 
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής :

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(Π.Δ. 98/2013 ΦΕΚ 134/5.6.2013 τ.Α΄)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία−Αι−
μοσφαιρινοπάθειες».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η Αιματολογία είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος της ια−

τρικής επιστήμης με σκοπό τη μελέτη τόσο της φυσιο−
λογικής όσο και της παθολογικής αιμοποίησης. Με την 
ανακάλυψη του μικροσκοπίου έγινε δυνατή η μορφολο−
γική μελέτη των κυττάρων του αίματος που συνέβαλε 
στην καλύτερη κατανόηση αιμοπεταλίων.

Οι Αιμοσφαιρινοπάθειες και κυρίως τα Θαλασσαιμικά 
σύνδρομα αποτελούν μια μεγάλη ομάδα κληρονομικών 
αιμολυτικών αναιμιών τα οποία απασχόλησαν τη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα ήδη από τις αρχές του προη−
γούμενου αιώνα, τόσο στο επίπεδο της κλινικής εικόνας, 
όσο και της διερεύνησης της παθοφυσιολογίας και της 
μοριακής γενετικής τους.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγ−
γράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προ−
κήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα 
αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται :
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρή−
σεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, 
καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα 
πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής 
απόφασης εκλογής.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλο−

νται σε επτά (7) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD 
ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε 

έντυπη μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, 
στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής 
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του 
ν.4009/2011.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

• Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτε−
παγγέλτως από την υπηρεσία. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 
ΚΑΕ5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 19 Μαρτίου 2014

 Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

-
Αριθμ. 23272
    Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου 
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη−
μών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης, στη συνεδρίαση της αριθμ. 9/20.2.2014 λαμβά−
νοντας υπόψη την από 15.1.2014 αίτηση εξέλιξης λέκτορα 
με θητεία και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) των παρ. 3, 5β του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 
(195 Α΄),

2) της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ.2 του άρθρου 
18 του ν.4009/2011 (195 Α΄)

3) της παρ.5 του άρθρου 18 και της παρ.7 του άρθρου 
77 του ν.4009/2011 (195 Α΄)

4) της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (195 Α΄)
5) των άρθρων 21 και 23 του ν.3549/2007 (69 Α΄)
6) της παρ.3 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87 Α΄)
7) της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87 

Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ.3 του 
άρθρου 4 του ν.2517/1997 (160 Α΄),
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8) του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄) και
9) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ. Φ.122.1/350/141732/

Β2/9−12−2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό στις 20−12−2011) 
και Φ.122.1/58/22996/Β2/5−3−2012 του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποφάσισε την 
προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας 
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής :

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(ΠΔ 98/2013 ΦΕΚ 134/5.6.2013 τ.Α)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το επιστημονικό πεδίο της Καρδιολογίας περιλαμβά−

νει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των νοση−
μάτων της καρδιάς και του κυκλοφοριακού συστήματος. 
Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει τις νέες τεχνικές διάγνωσης 
και αντιμετώπισης της επεμβατικής καρδιολογίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγ−
γράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προ−
κήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα 
αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται :
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρή−
σεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, 
καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα 
πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής 
απόφασης εκλογής.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλο−

νται σε επτά (7) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD 
ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε 
έντυπη μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, 
στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής 
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του 
ν.4009/2011.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

• Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτε−
παγγέλτως από την υπηρεσία. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 

διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 
ΚΑΕ5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2014 

Ο Πρύτανης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

-
Αριθμ. 23778
    Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Χημείας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη 
βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνω−
στικό αντικείμενο «Κβαντική Χημεία».

   Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελεί−
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της 
αριθμ. 265/17−3−2014, λαμβάνοντας υπόψη την από 17−
2−2014 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με τις 
διατάξεις :

1) των παρ. 3, του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (195 Α΄),
2) της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν.4009/2011 (195 Α΄).
3) της παρ.5 του άρθρου 18 και της παρ.7 του άρθρου 

77 του ν.4009/2011 (195 Α΄).
4) της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (195 Α΄).
5) των άρθρων 21 και 23 του ν.3549/2007 (69 Α΄).
6) της παρ.5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87 Α΄).
7) της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87 

Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ.3 του 
άρθρου 4 του ν.2517/1997 (160 Α΄),

8) της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του 
ν. 1268/1982 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 3282/2004 (208 Α΄).

9) του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄) και
10) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ.Φ.122.1/350/141732/

Β2/9−12−2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό στις 20−12−2011) 
και Φ.122.1/58/22996/Β2/5−3−2012 του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποφάσισε την 
προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας 
(1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κβαντική 
Χημεία».
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Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Ανάπτυξη Κβαντοχημικών μεθόδων και εφαρμογές 

σε προβλήματα περιγραφής και κατανόησης κβαντικών 
φαινομένων και ιδιοτήτων συστημάτων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την υποψηφιότητά τους 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημο−
σίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται :
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρή−
σεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, 
καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα 
πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής 
απόφασης εκλογής.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται 

σε επτά (7) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο 
αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυ−
πη μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του 
Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, στη διάθεση όλων των μελών της Επι−
τροπής Επιλογής ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του 
άρθρου 19 του ν.4009/2011.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής

Επιτροπής.
• Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτε−

παγγέλτως από την υπηρεσία. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 
ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2014 

Ο Πρύτανης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

-
Αριθμ. 21193
    Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Χημείας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη 
βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνω−
στικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της αριθμ. 
264/17−2−2014, λαμβάνοντας υπόψη την από 14−1−2014 αί−
τηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:  

1) των παρ. 3, του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (195 Α΄).
2) της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν.4009/2011 (195 Α΄).
3) της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ.7 του άρθρου 

77 του ν.4009/2011 (195 Α΄).
4) της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (195 Α΄).
5) των άρθρων 21 και 23 του ν.3549/2007 (69 Α΄).
6) της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87 Α΄).
7) της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87 

Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ.3 του 
άρθρου 4 του ν.2517/1997 (160 Α΄),

8) της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του 
ν. 1268/1982 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 3282/2004 (208 Α΄)

10)του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄) και
11) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ.Φ. 122.1/ 

350/141732/Β2/9−12−2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό 
στις 20−12−2011) και Φ.122.1/58/22996/Β2/5−3−2012 του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) 
για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ−

ΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική 
Χημεία». Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικει−
μένου:

Διαχωριστικές αναλυτικές τεχνικές−Φασματοσκοπικές 
αναλυτικές τεχνικές − Ηλεκτρο−ανάλυση−Ραδιοχημικές 
αναλυτικές Τεχνικές−Αυτοματοποιημένες αναλυτικές 
τεχνικές−Οργανολογία−Χημειομετρία−Αρχαιομετρία−
Μετρολογία στη Χημεία−Συστήματα ελέγχου και δια−
σφάλισης ποιότητας−Τεχνικές προκατεργασία δειγμά−
των−Συνδυασμένες αναλυτικές τεχνικές−Βιοαναλυτική 
Χημεία−Σταθμικές, Τιτλομετρικές και Θερμοαναλυτικές 
τεχνικές−Κινητικές αναλυτικές τεχνικές.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την υποψηφιότητά τους 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημο−
σίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
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Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται :
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρή−
σεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, 
καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα 
πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής 
απόφασης εκλογής.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−

μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται 

σε επτά (7) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο 
αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυ−
πη μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του 
Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, στη διάθεση όλων των μελών της Επι−
τροπής Επιλογής ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του 
άρθρου 19 του ν.4009/2011.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

• Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτε−
παγγέλτως από την υπηρεσία. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. 

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200ΚΑΕ5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 26 Μαρτίου 2014 

Ο Πρύτανης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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